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چکيده
برداشتهاي متفاوتی از مفهوم گونه وجود دارد که تأثیر مستقیمی بر معرفی گونهه ههاي جهانوري جديهد و بهازنگري
گونه هاي ريختی موجود میگذارد .بر اساس بررسیهاي انجام شده تهاکنون  51گونهه ريختهی از طايفهه Arvicolini

(ولها) شناسايی شده است .لیکن مطالعات مولکولی نشان مهیدههد کهه برخهی از ايهن ريخهتگونهه هها فاقهد اعتبهار
آرايهشناختی هستند و برخی ديگر بايد به چنهد گونهه تقسهیم شهوند .در مطالعهه حاضهر 10 ،گونهه ريختهی از جهن
 Microtusيکی از بزرگترين جن

هاي اين طايفهه کهه در نیمکهره شهمالی انتشهار دارنهد بها اسهتفاده از  021تهوالی

میتوکندريايی ژن سیتوکروم ( bبه طول  3318جفت نوکلئوتید) بررسی شهد .در ايهن بررسهی فواصه ژنتیکهی درون
گونهاي و بین گونهاي محاسبه شد و آنهالیز تخمهین هاپلوتیه

روي مجموعهه دادههها انجهام شهد .درخهت تبهارزادي

حاص از مطالعه هاپلوتی هاي مربوط به  10گونه ريختهی بها اسهتفاده از آنهالیز بیهژين نشهان مهیدههد کهه  51شهبکه
هاپلوتیپی درون اين مجموعه داده وجود دارد که میتواند مؤيهد اعتبهار برخهی از ريخهت گونهه ههاي شهناخته شهده و
همچنین وجود گونههاي ناشناختهاي باشد که به رويکردي تلفیقی از مفهوم گونه کمک کند.
واژههاي کليدي :طايفه ولها ) ،(Arvicolini tribeگونه نهان ،گونه ريختی ،گونه ژنتیکی ،هاپلوتی

مقدمه

کرد که نتايج آنها معرف گروههاي ژنتیکی متعهدد درون

نتايج مطالعات مولکولی اعم از بررسیهاي پروتئینهی،

گونههههههههاي ريخته هی پسهههتانداران بهههود .طايفه هه ولهههها

آنزيمی و تهوالیيهابی ژنههاي هسهتهاي و میتوکنهدريايی

) (Arvicolini Gray, 1821بهها  31جههن

و  51گونههه

نشههان م هیده هد کههه بههه بههازنگري آراي هههههاي گونهههاي و

شههناخته شههده از متنههو تههرين پسههتانداران نیمکههره شههمالی

زيرگونهههاي تعري هف شههده بههر اسههاس مطالعههات ريخت هی

جههان اسهت ) .(Musser and Carleton, 2005امهروزه

کمک شايانی میکنند .از جمله اين مطالعات میتهوان بهه

پژوهشگران در مطالعاتشان عالوه بر مفهوم زيسهتی گونهه

تحقیقههات مولکههولی  Bakerو  )2885( Bradleyاشههاره

به مفهوم گونه ژنتیکی نیز اشاره میکنند؛ مفهوم زيستی و
* darvish@ferdowsi.um.ac.ir
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ژنتیکی گونه دو ديدگاه متفاوت با مبهانی نظهري متفهاوت

 ،(Cytb) bضمن بررسی روابط تبارزايی جن هها ،اعتبهار

هستند ) .(Bradley and Baker, 2001گونهه ژنتیکهی بهه

ريختگونهها مورد آزمون قرار گیرد.

عنوان گروهی از جمعیتهاي طبیعی تعريف میشود کهه
بههها وجهههود درونزادآوري ،از نظهههر تبهههادل ژنتیکهههی از

مواد و روشها

گروه ههاي خويشهاوند جهدا شهده و بهه صهورت کهالدي

در مطالعه حاضر 021 ،توالی از ژن  Cytbبهه طهول

داراي جههدايی ژنتیکههی قابهه قبههول و گنجینههه ژنتیکههی

 3318جفت نوکلئوتیهد مربهوط بهه  10گونهه از طايفهه

متفاوت میشود و تاريخچه تکاملی مسهتقلی دارد .تأکیهد

ولها در نیمکره شمالی ،با اسهتفاده از دادهههاي بانهک

بههر جههدايی ژنتیکههی و نههه جههدايی تولیههد مثلههی ،بیههانگر

ژنههی بههراي شناسههايی هاپلوتیهه ههها و بهها اسههتفاده از

مهم ترين تفهاوت مفههوم گونهه ژنتیکهی نسهبت بهه گونهه

نرم افزارهاي (Librado and Rozas, 2009) .DnaSP

زيسههتی اسههت ) .(Baker and Bradley, 2006هم هین

و  (Clement et al., 2000) TCSمطالعه شد .فواصه

مسهأله در مههورد برخهی گونههههههاي ولههها صههاد اسههت،

ژنتیکی درون و بین گروهی گونههههاي ريختهی مهورد

مطالعهههات اخیه هر نشهههان مه هیدهنهههد کهههه گونههههههههاي:

مطالعه با اسهتفاده از برنامهه نهرم افهزاري ExCaliBAR

،(Jaarola and Searle, 2004) Microtus agrestis

) (Aliabadian et al., 2014و فواصه درون و بهین

Haynes et al., 2003) M. arvalis؛ Fink et al.,

گروهی شبکههاي ههاپلوتیپی ،بها اسهتفاده از نهرمافهزار

2004؛ M. longicaudus ،(Buzan et al., 2010

 (Tamura et al., 2011) Mega5محاسههبه شههدند و

) (Conroy and Cook, 2000و M. oeconomus

گههراف حاصه در برنامههه  Excelنسههخه  2882ترسهیم

)Brunhoff et al., 2003؛ Galbreath and Cook,

شههههد .درخههههت فیلههههوژنتیکی بیههههژين )(Bayesian

) 2004تفههههاوتهههههاي آنزيمههههی ،هههههاپلوگروههههههاي

هاپلوتیهه ههها بهها نههرمافههزار  MrBayesنسههخه 1/3/2

میتوکنههدريايی مجههزا و چنههد ريختهی کرومههوزومی درون

) (Ronquist and Huelsenbeck, 2003براي گونهها

گونههههاي دارنهههد ) (Modi, 1987کهههه بهههه مشهههکالت

و گروه گونه ها ترسیم گرديد -اصطالح گروه گونه به

آرايهههشههناختی فراوانههی در مههورد حههدود گونهه زيسههتی و

گونههههههايی اطههال مههیشههود کههه بههه دالي ه متعههدد،

اعتبار گونه هاي ريختهی توصهیف شهده در ايهن گهروه از

تفاوتهاي مورفولهوژيکی بسهیار مشخصهی نسهبت بهه

جوندگان منجر شده اسهت .متأسهفانه بها وجهود مطالعهات

يکديگر نشان نمیدهند و يک اصطالح غیر رسمی در

متعههدد در مههورد تبههارزايی جههن ههها و گههروه گونههههههاي

تاکسونومی است ) (Mayr, 1942کهه بهراي ولهها بهه

پیشههنهادي در مطالعههات پراکنههده و جههدا از هههم ،تههاکنون

طور متداول در منابع به کار بهرده مهیشهود (Musser

مطالعه جامعی در مورد ارزيابی اعتبهار ريخهتگونههههاي

) and Carleton, 2005و در درک گهروهبنهديههاي

معرفی شهده ،در مقايسهه بها کالدههاي مولکهولی در ايهن

اين زيرخانواده بسیار سودمند اسهت .بهراي بهتهر نشهان

طايفه انجام نشده است .بنابراين ،در مطالعهه حاضهر سهعی

دادن واگراي هی ب هین گههروههههاي داخل هی ،گههروههههاي

شده است تا با استفاده از نشانگر مولکولی ژن سهیتوکروم

خارجی از درخت حذف شدند.
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در تحلیهه شههبکه هههاپلوتیپی مشههخ

شههد کههه گونههه

درخهههت حاصههه از تحلیههه بیهههژين (شهههک ،)3

 Microtus (A). maximowicziiمتشهک از سهه شهبکه

دربرگیرنده دو گروه اصلی براي داده هاي مطالعهه شهده

هاپلوتیپی است که فواص بین آنها برابر بها 33/2-38/1

ولههها اسههت؛ گههروه اول متعلهه بههه گونههههههاي ناحیههه

درصهد بههود ،گونهه ريختهی  T. saviiشهام سههه شههبکه

 Microtusو

هاپلوتیپی است که فواص ژنتیکی بهین آنهها در حهدود

پالئارکتیهههههک (شهههههام دو زيهههههرجن

 )Mynomysشهام

 2/5-1/2درصههد اسههت .گونههه  T. subterraneusپههنج

 )Terricolaو گروه دوم (زيرجن

گونههههههههاي ناحیهههه نئارکتیهههک اسهههت و زيهههرجن

شبکه هاپلوتیپی تشکی مهیدههد کهه فواصه بهین آنهها

 Alexandromysدر قاعههده درخههت قههرار مههیگیههرد.

برابههههر بهههها  1/3-2/3درصههههد اسههههت .تههههوالیهههههاي

 Microtusشام سه گروه گونه شناخته شهده

 T. daghestanicusبها داشهتن فاصهله درون گونههاي 1

زيرجن

 socialis ،arvalisو  guentheriاسهههههت .زيههه هرجن

درصد ،دو شبکه هاپلوتیپی را تشکی میدهند که فاصله

 Terricolaشام دو گروه گونه تک نیا است کهه يکهی

بین آنها برابر با  1/3درصد اسهت .فواصه ژنتیکهی بهین

از دو گهههروه شهههام گونههههههههاي

Microtus (T).

گونههههههاي ريختههی ،M. miurus-M. abbreviates

 subterraneusو daghestanicus

Microtus

 T. bavaricus-T. liechtensteiniو -T. lusitanicus

است و گروه ديگر شام گونه هاي بوم زاد اروپها اسهت.

 T. duodecemicostatusبرابههر بهها  2درصههد اسههت کههه

 Terricolaشام گونه هايی اسهت کهه داراي

معادل کمترين مقدار فاصهله محاسهبه شهده  -و برابهر بها

کمترين فاصله ژنتیکی بین گونهاي (≤ 2درصهد) اسهت:

فاصله ژنتیکهی بهین شهبکهههاي ههاپلوتیپی (گهروه ههاي

از جمله میتوان به گونههاي خواهري ذي اشهاره کهرد:

فیلوژنتیکی) -است.

زيرجن

-Microtus (T). lusitanicus

(T).

Microtus

در نهايت ،از تعداد  021توالی مربوط بهه  10گونهه،

 duodecemicostatusو -Microtus (T). bavaricus

 51شبکه هاپلوتیپی شناسايی شد .گونهه T. pyrenaicus

 .Microtus (T). liechtensteiniفاصههله ژنتیک هی ب هین

در داخ شبکه هاپلوتیپی گونه  T. gerbeiقرار گرفهت،

گونهاي بر اساس مدل کیمورا 2-براي گونههاي ريختی

همچنهین تعههدادي از تههوالیهههاي مربههوط بههه گونههههههاي

تعريف شده محاسبه شد کهه در محهدوده  28-2درصهد

 M. miurusو  M. abbreviatusبه دلی فاصله ژنتیکهی

قرار داشت ،فواص درون گونه اي براي اين گونه ها بین

بسیار اندک در داخ يک شبکه هاپلوتیپی قرار گرفتند.

 2-8درصد محاسبه شد (شک  .)2باالترين میزان فاصله

به طور کلی ،فواص ژنتیکی بین شبکههاي ههاپلوتیپی و

ژنتیکی درون گونهاي در گونههاي ريختی بررسی شده

اختالفات ژنتیکی بین گونه هاي ريختی ( 28-2درصهد)

در ايهن مطالعهه مربهوط بهه گونههههاي Microtus (A).

و همچنین اختالف ژنتیکی درون شبکههاي ههاپلوتیپی،

( maximowicziiبها  2درصهد) و Microtus (T). savii

با کمترين اختالف ژنتیکی بین گونههاي ريختی بهر ههم

و ( Microtus (T). subterraneusبها  1درصهد) اسهت.

منطب هستند (≤ 2درصد).





(T).
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شک  -3درخت بیژين  51هاپلوتی

متعل به  10گونه ريختی ولهاي مطالعه شده ،بر اساس توالیهاي ژن  Cytbترسیم شده است .اعداد پشهت

هر گره نشان دهنده مقادير احتمال پسین ) (posterior probabilityاست.

بحث

امکانپذير است ،زيرا بررسهی ويژگهی ههاي دنهدانی و

بازسههازي روابهط تکههاملی طايفهه ولههها بههر اسههاس

جمجمهاي ،تغییرات درون گونه اي و میزان همگرايهی

صفات ريختی ،فقط براي تعداد محدودي از نمونهه هها

سازشی بااليی را در بسیاري از گونه هاي همهزاد نشهان
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داده است ) .(Martinkova et al., 2007يکی از نتايج

تههوالیيههابی ژنههها در اواسههط دهههه  ،3308بههه ايجههاد

محتم تکام بسیار سريع در ژنوم تاکسون هايی نظیهر

مجموعه دادههاي ژنتیکی بسیار غنی منجر شده است و

طايفه ول ها ،عدم وجود تغییرات ريختی است؛ عنهوان

احتمال تشخی

گونهه ههاي ناشهناخته را افهزايش داده

شده است که اين گهروه از جونهدگان داراي بهاالترين

است.

نرخ تکام ژن میتوکندريايی در بین پستانداران هستند
) .(Triant and De Woody, 2008اطالعاتی از قبیه
دادهههههاي آلهههوزيمی ژل نشاسهههته

 Bradleyو  )2883( Bakerبههها مطالعهههه  30گونهههه
جونده ،میانگین فاصهله ژنتیکهی بهین گونههاي را بهراي

(Hubby and

گونهههاي پسهتانداران  2/13درصهد پیشهنهاد کردنهد و

Lewontin, 1966؛ ،(Lewontin and Hubby, 1966

فاصله ژنتیکی کمتر از عهدد  2درصهد را نشهان دهنهده

کاريوتیه

)Patton, 1967؛  (Hsu, 1979و بهه ويهژه

شک  -2بارکد گ

تغییرات درون گونهاي عنوان کردند.

فواص درون گونهاي و بین گونهاي در گونههههاي ريختهی ولهها بهر اسهاس ژن  .Cytbهمپوشهانی فواصه ژنتیکهی درون

گونهاي و بین گونهاي در شک مشخ

است 1 .عدد از گونههاي ريختی بررسی شده ( 38/1درصد) تغییرات بین گونهاي پايینتر از عهدد 1/2

درصد و در مقاب  1عدد ازگونهها ( 2/3درصد) تغییرات درون گونهاي باالتر از  1/2درصد را نشان میدهند.
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به نظر مهیرسهد پهراکنش کنهونی ول هها در نیمکهره

درون يهک شههبکه واحههد قههرار مهیگیرنههد کههه از جملههه

شمالی نتیجه سهه رويهداد مههاجرت مسهتق  ،از آسهیاي

مهههیتهههوان دو گونهههه ريختهههی  M. abbreviatesو

جنوب شرقی به عنوان خاستگاه فرضی آنهها (Chaline

 M. miurusرا نام برد ،اين امهر مهیتوانهد بیهانگر تبهادل

et al., 1999؛ Musser and Carleton, 2005؛ Fink

ژنتیکی بین اين گونهها باشهد؛ از ايهن رو ،لهزوم بهازبینی

) et al., 2010به سهمت شهمال آمريکها ،اروپها و شهمال

مجدد ماهیت چنین تاکسونهايی کامالً ضروري است.

آسیا بوده است .همان طهور کهه نتهايج پهژوهش حاضهر

بر اساس آرايهش درخهت بیهژين و فواصه ژنتیکهی

نشان داد ،بیشترين مقادير واگرايی ژنتیکی بین گونههاي

محاسبه شده بین گونه ها ،به نظر می رسد که جديهدترين

متعل ه بههه قههارههههاي مختلههف (آس هیا ،اروپهها ،آمريکههاي

گونههه زايههیههها همچنههانکههه پیشههتر توسههط  Jaarolaو

شمالی) است که نشان دهنده جدايی زياد اين گونه ها از

همکهههاران ( )2881و  Kryštufekو همکهههاران ()2838

يکههديگر اسههت .از سههوي ديگههر ،گونههههههاي زيهرجن

عنههوان شههده اسههت در گونههههههاي پالئارکتیههک و در

 Alexandromysکههه در ناحیههه هولئارکتی هک پههراکنش

زيرجن

دارنههد ،منطبهه بهها دادههههاي  Robovskyو همکههاران

از گونههاي اين زيرجن  ،کمترين فاصهله ژنتیکهی بهین

( )2880است و بیانگر جدا افتادن ايهن کهالد قهديمی از

گونه اي (يک درصد) را در بین گونه هاي مطالعهه شهده

گونههههههاي پالئارکتی هک و نئارکتیهک اسههت .از طرف هی،

دارا هستند ،همانند گونههاي خهواهري Microtus (T).

واگرايی ژنتیکی زياد بین گونههاي قهارهههاي مختلهف،

،Microtus (T). duodecemicostatus-lusitanicus

م هیتوانههد بههه علههت پههراکنش چنههدين بههاره و جداگانههه

و Microtus (T). -Microtus (T). bavaricus

گونههاي طايفه ولها تفسیر شود ).(Fink et al., 2010

 liechtensteiniکههههه تنههههها بههههر اسههههاس مطالعههههات

فواص ژنتیکی بین گونهاي در برخی از ولهها نظیهر

دورگگیري به عنوان گونههاي معتبر شهناخته شهدهانهد

گونههاي 2( Microtus (A). maximowiczii :درصد)،

).(Jaarola et al., 2004

Microtus

يکسان بودن محدوده فواص ژنتیکی بین گونه ههاي

 1( subterraneusدرصد) ،بزرگتر از عهدد آسهتانه 1/2

ريختی و هاپلوتی ها نشان دهنده اين موضو است کهه

درصد پیشنهادي براي فاصله بهین گونههاي (Jaarola et

اين جمعیت هاي ژنتیکی مجزا و گونه ههاي ريختهی کهه

) al., 2004اسهت .ايهن مهوارد نشهان دهنهده گونههههاي

داراي چنین هاپلوتیه ههايی هسهتند نیازمنهد بهاز بینهی و

نا همگونی هستند که در تحلی شهبکه ههاپلوتیپی شهاهد

تصمیمگیري آرايه شناختی مجدد در سطح گونه هستند.

گروه هاي ژنتیکی متعدد درون اين گونه ها هسهتیم .ايهن

در گونه هاي طايفه ول ها به دفعات با گونه ههاي ريختهی

ناهمگونی ژنتیکی ممکن است بیانگر حضور گونه ههاي

مواجه هستیم که اختالفات ژنتیکی و ريختی آنها بر ههم

نهانی باشد که در مطالعات ريختی شناسايی نشدهانهد .از

منطب نیستند؛ گونه  M. qazvinensisبر اساس مطالعات

سهوي ديگهر ،نتهايج نشهان داد کهه برخهی از گونهههههاي

دورگگیري و کاريولوژي از شمال غرب ايران (استان

ريخت هی داراي واگرايههی ژنتیک هی بس هیار انههدکی هسههتند

قهزوين) گهزارش شهده اسهت (Golenishchev et al.,

(همپوشانیها در شک  )2و در تحلی شهبکه ههاپلوتیپی

) ،2003اين گونهه متعله بهه گهروه گونهه ’‘guentheri

savii





(T).

 Microtusو

 Terricolaرخ داده است .تا جايی که برخهی

(T).
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است و به جز عدم دورگگیري ،از نظر ريخهتشناسهی

بسیاري از گونه هاي اين آرايه به عصهر آخهرين يخبنهدان

تفاوتی با گونههاي ديگر ايهن گهروه ) M. guentheriو

باز میگردد ) (Chaline, 1990و بسهیاري از جمعیهتهها

 (M. hartingiنشهان نمهیدههد .در مطالعهه جهامعی کهه

هنهههوز در سهههطوح مختلهههف گونههههزايهههی قهههرار دارنهههد

اخیراً توسط نگارندگان بر روي ايهن گونهه انجهام شهده

) .(Martinkova et al., 2007در نتیجه ،مهیتهوان غنهاي

است نتايج مطالعات مولکولی ژن  Cytbنشان داده است

گونهههاي در ولههها را حاص ه تکههه تکههه شههدن جمعی هت

که اين گونه اختالف ژنتیکی قاب تهوجهی بها دو گونهه

اجهدادي همهراه بهها گونههزايههی جغرافیهايی په

از آن در

ذکر شده دارد (تقريبهاً  5/2-1/3درصهد)؛ در مقابه  ،بها

نهواحی پناهگهاهی دانسهت ).(Kryštufek et al., 2009

گونه ( M. dogramaciiگونه خهواهري آن در درخهت

روند گونهزايی سهريعتهر ايهن آرايهه ،سهازش آنهها بهراي

تبارزايی) با وجود دارا بودن ريخت و کاريوتیه

بسهیار

زنههدگی زيهرزمینهی ،تطههاب بههاال بهها زيسههتگاههههاي متنههو

متمايز و فقدان دورگگیري ،اخهتالف ژنتیکهی انهدکی

) ،(Musser and Carleton, 2005وجود صفات ريختهی

دارد ( 1درصهد) ) .(Mahmoudi et al., 2015بهه طهور

همگرا و گونهزايی خها

ايهن جونهدگان (Baker and

کلی ،تعريف حد آستانه قطعی براي فواص ژنتیکی بین

) ،Gatesy, 2002باعهه شهههده اسهههت تههها گروهههی از

گونههاي طايفه ولها نمیتواند منطب بر قاعدهاي کلهی

گونههاي بسیار جوان شک بگیرند؛ از ايهن رو ،مها شهاهد

باشد و بنا به دالي ذيه  ،ارتبهاط محکمهی بها شناسهايی

گروه هاي تبارزادي متعددي هستیم که احتماالً می تواننهد

گونههاي نهان احتمالی درون اين جن

دارد:

معرف گونههاي ناشناختهاي باشند کهه تهاکنون شناسهايی

الف) يکسان بودن و در برخهی مهوارد ،پهايین بهودن

نشده اند؛ نمونه بارز اين موضو  ،تبارههاي میتوکنهدريايی

کمترين فاصله بین گونهاي در گونههاي ريختی و فاصله

متعههدد معرفههی شههده بههراي گونههه Microtus arvalis

ژنتیکی بین شبکههاي هاپلوتیپی ( 2درصد)

(حههداق  5تبههار) توسههط پژوهشههگران مختلههف اسههت

ب) همپوشانی قاب توجهه فواصه ژنتیکهی درون و
بین گونهاي در گونههاي ريختی (شک .)2

)Haynes et al., 2003؛ Fink et al., 2004؛ Buzan et

) .al., 2010نتهايج مطالعهات اخیهر نگارنهدگان بهر مبنهاي

ج) وجود گونههاي ريختی تأيید شده کهه واگرايهی

دادههههاي  Cytbيههک تبههار مولکههولی ديگههر بههه گونههه

ژنتیکی آنها بسهیار پهايین تهر از حهد آسهتانه  1/2درصهد

 M. arvalisافهزوده اسهت کهه در ناحیهه قفقهاز تها شهمال

) (Jaarola et al., 2004پیشنهاد شده است.

غرب ايهران پهراکنش دارد ).(Mahmoudi et al., 2014

طايفه ول ها گروهی جوان هستند و محققهان معتقدنهد

به نظر می رسد اين مسهاي تها حهدودي ناشهی از سهرعت

کههه نخسههتین گونهههزايههی از جههد مشههترک طههی دوره

باالي گونه زايی و جهوان بهودن ايهن گهروه از جونهدگان

پلیوستوسههههن روي داده اسههههت .ايهه هن دوره در تههههاريخ

باشههد ) .(Chaline, 1990بنههابراين ،بههه نظههر مههیرسههد

زمینشناسی ،با دورههاي يخبندانی متعهددي همهراه بهوده

نهههاهمگونی موجهههود به هین تغییه هرات ريخهههتشناسه هی،

است ) (Mazurok et al., 2001کهه نتیجهه احتمهالی آن،

کاريولوژي و مولکولی می تواند در ارتبهاط بها سهرعت و

تشکی جمعیتهاي جغرافیايی متعدد بوده است تا حهدي

مههدل متفههاوت تکههاملی در تغیی هرات عنههوان شههده باشههد

کههه برخ هی پژوهشههگران معتقدنههد حت هی زمههان انشههعاب

) .(Zima et al., 2013بهه طهور کلهی ،پهژوهش حاضهر
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اجازه می دهد تا مفهوم ژنتیکی گونه را بهراي درک تنهو

معرف مواردي از گونه هاي همزاد و همچنین مهواردي از

(Baker and Bradley, زيسهتی پسهتانداران بهه کهار بهرد

جمعیتهاي در حال گونهزايی به صورت شبه گونهههها و

 مفههوم جديهدي نیسهت و همهراه بها،  اين موضو.2006)

يا جغرافیايی به صورت زيرگونه هها اسهت کهه بهر اسهاس

؛Dobzhansky, 1937) مفهوم زيستی و تیپولوژيک گونه

نبودهاند و نیهاز بهه بررسهی

.( در بین قديمیترين مفاهیم گونه قرار داردMayr, 1942

مطالعات ريختی قاب تشخی
.بیشتر دارند

) بهههر اسهههاس مطالعهههات2883( Backer  وBradley
سپاسگزاري

2888 مولکولی بیان کردنهد کهه احتمهال مهیرود بهیش از

از همکاران محترم بخهش پژوهشهی جونهدهشناسهی

 آنههها.گونههه ناشههناخته از پسههتانداران وجههود داشههته باشههد

دانشگاه فردوسی مشهد کهه در فهراهم نمهودن مقهدمات

 بهیش از ههر مجموعهه داده،DNA معتقدند که توالیههاي

نمونهههبههرداري و کارهههاي آزمايشههگاهی نگارنههدگان را

 امکههان وضههوح چشههمگی هر بههراي درک وجههود،ديگههري

.ياري نمودند صمیمانه سپاسگزاري میشود

 دادههاي مولکولی.گونهها و مرز آنها را به وجود میآورد
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Abstract
The concept of species might be interpreted in many different ways. This has impressed both
the process of introducing new species and the revision of morphological species classification.
According to recent studies, about 65 morphological species have been recognized for the tribe
of Arvicolini. However, molecular investigations show that some of the morphological species
might not be valid and some others should be subdivided into several species. In the present
study, 38 morphological species of the Arvicolini tribe inhabiting in the northern hemisphere
were investigated using 823 sequences of cytochrome b gene (1140 base pairs). The research of
intra-interspecific genetic distances and haplotype network analysis were carried out for dataset.
The Bayesian tree demonstrated 64 haplotype networks in our data. Such results might support
the validity of some of the studied morphological species and, on the other hand, might discover
unknown species and thus, contribute to the integrative species concept.
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